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Comunicado 

Moeda comemorativa dos 200 Anos de Laços Históricos e de Amizade entre os 

Estados Unidos da América e Cabo Verde 

 

O Banco de Cabo Verde nos termos do Decreto-lei nº 34 /2019, de 19 de julho de 2019, 

colocará em circulação, a partir do dia 22 de julho de 2019, uma moeda comemorativa 

de 200 escudos, alusiva aos 200 Anos de Laços Históricos e de Amizade entre os 

Estados Unidos da América e Cabo Verde, cujo primeiro marco institucional foi o 

estabelecimento neste país africano, em dezembro de 1818, do primeiro cônsul dos 

Estados Unidos na África Subsariana.  

 

Esta efeméride vem sendo comemorada ao longo dos anos e uma das formas de 

perpetuar a excelência das relações de amizade e de parceria histórica e estratégica 

entre os Estados Unidos e Cabo Verde é através da emissão de uma moeda 

comemorativa de valor facial de 200 Escudos, simbolizando os 200 anos de relações 

entre os dois países, como em outra altura fora também oferta do Governo de Cabo 

Verde ao Governo dos Estados Unidos da América do histórico e emblemático navio 

Ernestina. 

 

A referida moeda contempla uma reprodução bimetálica, cunhada em cuproníquel e 

latão niquelado. Outra numismática em duas versões: em acabamento brilhante não 

circulada e em prata, com acabamento especial do tipo “prova numismática” (proof).  A 

moeda “200 Anos de laços Históricos e de Amizade entre os Estados Unidos da América 

e Cabo Verde”, apresenta diversas composições gráficas que espelham, de forma 

explícita, a fraternidade entre os povos dos dois países, enaltecendo a justeza das 

relações fortes ao nível do comércio, da educação, da segurança e do intercâmbio entre 

pessoas. 

 

 

  
 

 

 
 
 

Acabamento brilhante não circulada 

Metal: Interior - Cuproníquel (75%/25%) 

            Exterior – Latão Niquelado (4%) 

Valor Facial: 200 Escudos 

Peso: 12 g 

Diâmetro: 28,40 mm 

Bordo: Liso e serrilhado. 

Limite de Produção: 5.000 moedas 
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No anverso da moeda e no círculo central, em cuproníquel, destaca-se a representação 

das bandeiras de Cabo Verde e dos Estados Unidos da América encimadas pelo valor 

facial da moeda, 200 ESCUDOS. Na coroa circular, em latão niquelado, foram 

introduzidos, em relevo, a designação 200 YEARS OF HISTORIC TIES AND 

FRIENDSHIP e um trecho de pano de terra (panu di terra). 

 

 
No reverso e na sua zona central, em cuproníquel, apresenta uma composição, em 

relevo, constituída pelos mapas dos Estados Unidos da América e de Cabo Verde. Na 

coroa circular, em latão niquelado, foi colocada, em relevo, a designação 200 ANOS DE 

LAÇOS HISTÓRICOS E DE AMIZADE. Foram também apostas, a ladear a designação 

1818 – 2018, as PALMAS e as DEZ ESTRELAS das Armas da República de Cabo 

Verde. 

 

 
A distribuição da moeda ao público será efetuada por intermédio das instituições de 
crédito, podendo ser ainda adquirida no Banco de Cabo Verde ou nos agentes 
numismáticos. 
 
 
 

Banco de Cabo Verde, 19 de julho de 2019 

Acabamento tipo “prova numismática” 

(proof)  

Metal: Prata (925%0) 

Valor Facial: 200 Escudos 

Peso: 12 g 

Diâmetro: 28,4 mm 

Bordo: Liso e serrilhado. 

Limite de Produção 1.000 moedas 

 


